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١٢

الفـهــرس

مـقـدمـــة
يتبلور الهدف األساسي من إنشاء ودعم برامج جوائز اجلودة الوطنية بالدول املتقدمة
يف تشجيع املنشآت يف مختلف القطاعات على رفع مستوى أدائها وترشيد تكاليفها
وزيادة جودة منتجاتها وخدماتها ،لتصبح قادرة على املنافسة يف األسواق احمللية
والعاملية.
ولقد جنحت جوائز اجلودة يف القيام بدور هام يف تطوير ثقافة العناية باملستفيدين
يف البلدان التي تبنت هذه اجلوائز ،وساهمت يف رفع مستوى أداء املنشآت التي
وظفت معايير هذه اجلوائز ،واستطاعت حتسني جودة خدماتها ومنتجاتها وتطور
األداء املؤسسي.
وتعتبر معايير اجلائزة يف األساس الوسيلة األمثل لتقييم األنظمة اإلدارية واملالية
والتشغيلية للمنشآت ،ومقارنة أنظمتها وأدائها مع املستوى العاملي املتميز ،وحتديد
نقاط القوة وفرص التحسني ومن ثم وضع برامج التحسني املستمر إلصالح مواطن
التطوير يف األداء واألنظمة اإلدارية ،ويعد الفوز بها تتويجاً جلهود هذه املنشآت
وتقديراً إلجنازها وتقدميها كأمثلة ناجحة يستفاد من جتربتها.
ومتاشياً مع املفاهيم والرؤى العاملية جاءت جائزة امللك عبد العزيز للجودة باململكة
العربية السعودية لتساهم بعون اهلل يف رفع مستوى جودة املنتجات واخلدمات
الوطنية كما ستُذكي روح املنافسة اإليجابية بني املنشآت يف القطاعات املختلفة
وتساعدها على منافسة املنتجات واخلدمات يف األسواق احمللية والعاملية وحتقيق
رضا املستفيدين منها.
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عن الجــائـــزة
أنشئت جائزة امللك عبد العزيز للجودة مبوجب خطاب
املقام السامي رقم / 7ب 07681/وتاريخ 0241/11/72هـ،
بهدف حتفيز القطاعات اإلنتاجية واخلدمية لتطبيق أسس
وتقنيات اجلودة الشاملة من أجل رفع مستوى جودة األداء
وتفعيل التحسني املستمر لعملياتها الداخلية وحتقيق رضا
املستفيدين .كما تهدف اجلائزة لتكرمي أفضل املنشآت
ذات األداء املتميز والتي حتقق أعلى مستويات اجلودة
بحصولها على التقدير الالئق على املستوى الوطني نظير
ما حققته من إجنازات وبلوغها مرتبة متميزة بني أفضل
املنشآت احمللية.
وتُ َع ُّد اجلائزة وسيلة لتحقيق التميز يف األعمال من خالل
توفير هيكل متكامل لتنسيق جميع أنشطة حتسني األداء
وإدارتها ،وذلك بتمكني املنشآت من تقييم مستوى أدائها
احلالي ومقارنته مبستوى األداء يف املنشآت املتميزة على
مستوى العالم ،ومن ثم العمل على سد الثغرات املوجودة
بني املستويني .وتقدم اجلائزة معايير محددة مت ّكن املنشآت
من قياس أدائها يف عدة مجاالت رئيسية تساعدها على

حتسني األعمال بصورة مستمرة لتحديد األهداف وترتيب
أولوياتها وتنظيمها ومراجعتها بغرض إجناز هذه األهداف.
فعند التقدم للترشح للجائزة ،تعطي املنشأة نفسها فرصة
للخضوع لعملية تقييم موضوعية من قبل مقيمني خارجيني
حياديني مدربني على كيفية تطبيق املعايير ولديهم خبرة يف
تقييم منشآت مشابهة.
كما تتوفر عملية التقييم الذاتي والتي تقوم بها كل منشأة
باستخدام معايير اجلائزة حيث تساعد على فهم اجلوانب
التالية يف نظام املنشأة:
1 .كيف تعمل املنشأة؟
2 .مدى متيز املنشأة مقارنة باملنشآت األخرى.
3 .مستوى اجلودة الذي ترغب املنشأة يف حتقيقه.
4 .مواطن التطوير يف نظام املنشأة والعمليات التي حتتاج
إلى حتسني.
5 .كيفية الشروع يف تطبيق أولويات التغيير والتحسني
املستمر.
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الرؤية

القيم الجوهرية

أن تكون جائزة امللك عبد العزيز للجودة متميزة ورائدة
على املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي وأن حتقق أهدافها
لالرتقاء مبستوى اجلودة يف املجاالت اخلدمية واإلنتاجية
يف اململكة العربية السعودية.

التميز يف األداء
العمل بروح الفريق
 العدالة وتكافؤ الفرص التفاعل وتلبية احتياجات املجتمع -اخلصوصية يف التعامل

الرسالة
تعمل جائزة امللك عبد العزيز للجودة على تعزيز التنافس
من خالل تقدمي إطار عام مرجعي لتقييم أداء املنشآت
يف كافة القطاعات باململكة وتطويرها وفق معايير وطنية
للتميز دولية املستوى وإبراز دورها يف نشر مفاهيم اجلودة
والتميز املؤسسي.
األهداف العامة
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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1التوعية ونشر ثقافة اجلودة والتميز املؤسسي
وتطبيقاته يف املجتمع وبني مختلف القطاعات يف
اململكة.
2حتفيز القطاعات لتبني مبادئ اجلودة والتميز
املؤسسي من خالل تطبيق النموذج الوطني للتميز
جلائزة امللك عبد العزيز للجودة وتبني معاييره.
3تعزيز مفاهيم وتطبيقات قياس األداء والتحسني
املستمر لألعمال سعياً نحو إرضاء املستفيدين وكافة
املعنيني.
4العمل على رفع مستوى اجلودة يف املنشآت السعودية
وتعزيز جهودها ومتكينها من الوصول للمنافسة على
املستوى العاملي.
5االرتقاء مبستوى القيادات اإلدارية يف املنشـآت
لتحقيق أهداف اجلودة الشاملة والوفاء مبسـؤولياتها.
6حـث املنشآت على االلتزام باملواصفات واملقاييس
الوطنية والدولية.
7توفير منصة مثالية لتبادل أفضل املمارسات واملقارنات
املرجعية بني املنشآت الوطنية ونقل التجارب الناجحة
بني قطاعات األعمال املختلفة.
8زيادة فاعلية مشـاركة املنشـآت يف بناء املجتمع وتعزيز
االستدامة يف كافة املجاالت.
9تكرمي وتشجيع املنشآت املتميزة والفائزة باجلائزة
وإبرازها كقدوة حسنة يف املجتمع مما سينعكس
إيجابيا على املنشآت الوطنية وخلق جو إيجابي
للمنافسة نحو التميز.

الهيكل التنظيمي

كتيب تعريفي

مميزات االشتراك في الجائزة
على الرغم من وضوح األسباب و املبررات التي تؤكد أهمية
و ضرورة تبني الدول و املنشآت لبرامج اجلودة و التميز
املؤسسي إال أنه من املهم التعرف على الفوائد املتوقع
حتقيقها من خالل التقدم واملشاركة يف اجلوائز احمللية
و الوطنية والدولية للجودة والتميز املؤسسي ولعل وجود
جوائز محلية ووطنية للجودة والتميز املؤسسي يف أكثر
من  09دولة حول العالم دلي ً
ال قاطعا على هذه األهمية،
ويقاس مدى نضج ومستوى اجلودة بني الدول بعدد وتاريخ
جوائز اجلودة الوطنية وقد كان لدولة اليابان قصب السبق
يف هذا املجال فقد أطلقت جائزة دمينج للجودة يف عام
1591م وهو ما يفسر النجاحات الكبيرة التي حققتها
الصناعة اليابانية يف مجال اجلودة حتى أضحت مضرباً
للمثل يف اجلودة وإتقان العمل والذي لم يكن ليتحقق
لوال وجود برامج و جوائز وطنية ودولية للجودة و التميز
ساهمت يف دفع مسيرة اجلودة للمنشآت اليابانية لتصبح
منتجاتها اخليار األول للمستهلكني يف مختلف بقاع االرض،
ثم توالى هذا االهتمام لتطلق الواليات املتحدة األمريكية
جائزتها الوطنية للجودة يف عام 7891م ثم تال ذلك إطالق
برنامج وجائزة اجلودة األوروبية يف عام 8891م من خالل
املؤسسة األوروبية إلدارة اجلودة وقد شكلت الفوائد
الكبيرة والنتائج املتحققة لهذه اجلوائز على املستويني
الوطني واملؤسسي النواة األساسية واحلافز إلطالق جوائز
اجلودة الوطنية يف مختلف دول العالم .وتأتي جائزة امللك
عبد العزيز للجودة يف اململكة العربية السعودية لتكون
األمنوذج الوطني ملعايير اجلودة والتميز املؤسسي واحملفز
الرئيسي لدفع عجلة اجلودة.
ومن أهم الفوائد ما يلي:
1 .دعم وتعزيز االقتصاد الوطني.
2 .اتباع املنشآت أسلوب علمي ومعايير وطنية متثل
اإلطار العام واملرجع األساسي يف اجلودة والتميز
املؤسسي.
3 .زيادة رضا املستفيدين ووالء العاملني وبقية املعنيني
من خالل العمل على التحسني املستمر ورفع مستوى
جودة املنتجات واخلدمات.
4 .إيجاد بيئة محفزة للمنافسة بني مختلف القطاعات.
5 .نشر الوعي باجلودة والتميز يف األداء بني العاملني.
6 .تثبيت جهود حتسني اجلودة عن طريق توثيق العمليات
والنتائج.

مميزات الحصول على الجائزة
.
.
.
.

1احلصول على التقدير الرسمي العلني للمنشأة
باعتبارها واحدة من أبرز املنشآت املتميزة يف اململكة
العربية السعودية.
2اإلعالن عن املنشآت الفائزة يف حفل كبير يقام حتت
رعاية كرمية من املقام السامي.
3استخدام شعار اجلائزة يف اإلعالن والتسويق ملنتجاتها
لرفع مستوى الثقة لدى عمالئها.
4املشاركة يف ملتقى أفضل املمارسات والذي يستقطب
جتارب عاملية وعربية فائزة بجوائز وطنية.

نموذج التميز لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
فلسفة بناء نموذج الجائزة
يولي العالم اليوم اهتماما متزايداً ببرامج وجوائز اجلودة
والتميز املؤسسي انطالقا من أهميتها ودورها امللموس
يف حتسني األداء واالرتقاء مبستوى اخلدمات واملنتجات
احمللية ومتكينها من املنافسة اإلقليمية والعاملية .وبالدنا
الغالية اململكة العربية السعودية ليست مبعزل عن كل هذا
احلراك العاملي فقد أولت حكومتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً
بتبني مفاهيم اجلودة والتميز املؤسسي وقد مثل إطالق
جائزة امللك عبد العزيز للجودة محطة مهمة يف مسيرة
اجلودة والتميز املؤسسي باململكة.
ومن هذا املنطلق دشنت اجلائزة منوذجها اجلديد يف
عام 6341هـ  5102م ليكون مبثابة اإلطار املرجعي
لتطبيق اجلودة والتميز املؤسسي يف اململكة ،وقد روعي
يف تصميمه وبناء معاييره الرئيسية والفرعية عدداً من
العناصر الرئيسية لتجعل منه منوذجاً وطنياً موحداً للجودة
والتميز املؤسسي جلميع القطاعات يف اململكة .وتتلخص
هذه العناصر يف كون هذا النموذج بني على أساس التمكني
ملبادئ اجلودة والتميز املؤسسي وجتذيرها بطريقة علمية
ووفق أفضل املمارسات العاملية ومبا يتناسب والبيئة
احمللية ،ولذا فالنموذج يحدد متطلبات التميز ويرسم
اإلطار املرجعي للتطبيق بشكل منظم ،فهو متكامل يف
هيكليته ومترابط بني مختلف أجزائه ومعبر يف صياغته
وواضح يف مصطلحاته التي تتناسب مع جميع القطاعات
يف اململكة وال يخاطب قطاعاً محدداً.
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مرتكزات النموذج
يرتكز منوذج التميز للجائزة على  3محاور رئيسية ،وهي كالتالي:

أوال :مبادئ اجلودة والتميز املؤسسي
التميز هو نتيجة جهود منظمة ومستمرة حتقق وتتجاوز
تطلعات جميع املعنيني ،وال يأتي هذا صدفة وإمنا
نتيجة لتبني جملة من املبادئ األساسية احملركة للفكر
على مستوى القيادات اإلدارية واحملفزة لصنع القرارات
الصائبة واملساهمة يف حتقيق النجاح الشامل واملستدام
طويل املدى .ولكي يتم ترجمة ذلك بشكل عملي اعتمدت
اجلائزة هذه املبادئ لبناء منوذج معايير التميز جلائزة
امللك عبد العزيز للجودة ووضع إطار عملي إلدارة املنشاة.

ثانياً :املعايير
تتكون املعايير الثمانية اخلاصة باجلائزة من جزأين
رئيسيني وهما املمكنات والنتائج ،حيث يركز اجلزء األول
اخلاص مبعايير املمكنات على الوسائل واألساليب التي
تتبعها املنشأة للوصول إلى النتائج املرغوبة .أما اجلزء
الثاني واخلاص بالنتائج فهو يعنى بأداء املنشأة والنتائج
احلالية التي حققتها والتي مت الوصول إليها عن طريق
تلك املمكنات.
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أداة التقييم
المؤسسي

ثالثاً :أداة التقييم
إتقان هي األداة املعتمدة لدى اجلائزة لتحديد مستوى
التميز املؤسسي ،والتي يتم من خاللها قياس مستوى األداء
املؤسسي عن طريق خمسة عناصر رئيسية :األداء والنظام
واإلنفاذ والقياس والتطوير ،بحيث يتم تقييم النتائج من
خالل العنصر (أداء) ،وتقييم املمكنات من خالل بقية
العناصر.

بداية رحلة التميز
تعمل اجلائزة من خالل مجموعة من احللول والبرامج
املساعدة للمنشآت للتعرف على منوذج التميز وتطبيقه
وفق منهجية علمية متكنها من حتقيق الفعالية والكفاءة
وفق أفضل املمارسات العاملية ومبا يتوافق ومنوذج التميز
للجائزة ،ومن ذلك ما يلي:
	-إجراء التقييم الذاتي وحتديد نقاط القوة وفرص
التحسني وما يترتب عليها من أولويات التطوير
والتحسني.
	-التدريب على مهارات كتابة تقارير املشاركة وفق
متطلبات اجلائزة ومبا يعكس واقع املنشأة واجلهود
املبذولة.
	-التدريب على مهارات التقييم املؤسسي الداخلي ومبا
يضمن وجود فريق عمل مؤهل للقيام بعمليات التقييم
وحتديد الفجوات يف األداء.
	-التدريب على مكونات منوذج التميز والتعرف على
قيمة مبادئ اجلودة والتميز املؤسسي وكيفية جتذيرها

والبدء منها يف رحلة التميز ،والتعرف على املعايير
الثمانية للجائزة ومعاييرها التفصيلية وكيفية التعامل
معها ،وأخيرا التعرف على أداة التقييم املؤسسي
(إتقان) ،وكيفية استخدامها وتوظيفها لكي تعطي
النتائج املرجوة.
	-التدريب على مهارات التطوير املؤسسي ووضع خطط
التطوير بناء على تقارير املشاركة ألجل حتقيق
االستفادة القصوى من تلك التقارير.
االشتراك في الجائزة
ميكن للمنشآت الراغبة باالشتراك يف اجلائزة متابعة
موقعها اإللكتروني وصفحاتها عبر مواقع التواصل
االجتماعي للتعرف على اخلطة الزمنية املعتمدة وبداية
كل دورة.
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أداة التقييم المؤسسي
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المنشآت الفائزة
بالــجـــائـــزة
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كتيب تعريفي
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